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                                  USNESENÍ   č. 14 
z mimořádného jednání zasedání  Zastupitelstva města 

Čelákovic 
konaného dne  10. 12. 2008 

     ------------------------------------------------------------------- 
 
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu –  Ing. Stuchlík, pí Bukačová, 
návrhovou komisi – PhDr. Tichá, p. Studnička, Ing. Tangl 
 
ZM schvaluje: 
program dnešního ZM, 
 
ZM revokuje : 
své usnesení č. 13/2008 ze dne 27. 11. 2008, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu 
včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích (dále jen „Smlouva“) mezi 
Městem Čelákovice jako prodávajícím a fi STOPRO-INVEST s.r.o., Praha 5, 
jako kupujícím, a prodej nově odměřeného pozemku p.č. 680/1 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 2600 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
/odměřeného z částí pozemků st.p.č. –676 – zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště (2366 m²), p.č. 680 – zahrada (172 m²), p.č. 686/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha (44 m²), a p.č. 3202 – ostatní plocha, ostatní komunikace (18 
m²), všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice/ za cenu 2.750,- Kč/m², + 
investice kupujícího do inženýrských sítí, komunikací, veřejného parkoviště, 
pěších komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře dle Smlouvy 
v minimální výši 8.350.000,- Kč a splnění dalších podmínek stanovených ve 
Smlouvě, včetně bližšího odůvodnění výběru prodávajícího obsaženého v příloze 
tohoto usnesení. 
 
ZM schvaluje: 
rozdělení usnesení navrženého Ing. Moravcem ve věci prohlášení o zákonnosti 
podání  na 2 části, 
 
ZM schvaluje : 
po novém projednání prodeje znění Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o 
podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích (dále jen „Smlouva“) mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím 
a fi STOPRO-INVEST s.r.o., Praha 5, jako kupujícím, a prodej nově odměřeného 
pozemku p.č. 680/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2600 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, /odměřeného z částí pozemků st.p.č. –676 –  
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zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště (2366 m²), p.č. 680 – zahrada (172 m²), 
p.č. 686/1 – ostatní plocha, manipulační plocha (44 m²), a p.č. 3202 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace (18 m²), všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice/ za cenu 2.750,- Kč/m², + investice kupujícího do inženýrských sítí, 
komunikací, veřejného parkoviště, pěších komunikací, veřejné zeleně, veřejného 
osvětlení a mobiliáře dle Smlouvy v minimální výši 8.350.000,- Kč a splnění 
dalších podmínek stanovených ve Smlouvě. Bližší odůvodnění výběru 
prodávajícího je obsaženo v příloze tohoto usnesení. 
Příloha usnesení : 
     O koupi předmětného pozemku projevilo na základě vyvěšení záměru dne 
5.3. 2004, opětovně dne 5.2. 2007 a opětovně dne 10.11.2008 zájem postupně 
celkem šest společností: společnost HARMONIE GROUP, a.s., Beroun, 
společnost Emity Group a.s., České Budějovice (nyní Praha 3), společnost LV 
correct, s.r.o., Obříství, společnost STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, manželé 
Jaroslav a Lenka Třešňákovi, Teplice a společnost PD-1, s.r.o., Praha 3. 
      ZM vyřadilo z dalšího výběru návrhy, které nesplňovaly podmínky města. 
Nabídky společnosti LV correct, s.r.o. a manželů Třešňákových nesplňovaly 
stanovené regulační podmínky města a oblast zatěžovaly nadměrným počtem 
bytů, zastavěnost území byla veliká a návrhy nesplňovaly ani představy města na 
vzhled a umístění objektů a jejich funkci. Byla posouzena i nabídka společnosti 
PD-1, s.r.o., Praha 3, která byla doručena dne 27. 11. 2008, a obsahuje pouze 
celkovou cenu za pozemek 4.000,- Kč/m², avšak stanovené regulační podmínky 
města považuje za diskriminační, nezákonné a neurčité, a nijak je neakceptuje ani 
svou nabídku nerozvíjí. Zastupitelstvo města především považuje za důležité mít 
možnost současně s prodejem pozemku na náměstí ovlivnit následnou výstavbu 
na tomto pozemku, vzhled a charakter této zástavby.  
     Společnosti HARMONIE – GROUP a.s., Emity Group a.s., a STOPRO-
INVEST s.r.o., které nejvíce splňovaly požadavky a představy města, byly 
vyzvány k dalšímu upřesnění navrhovaných projektů a předložení návrhu 
smlouvy. 
    Na základě rozhodnutí ZM ze dne 15.11.2004 byla uzavřena Smlouva o 
smlouvě budoucí kupní se společností HARMONIE – GROUP a.s., Beroun, 
(termín uzavření vlastní smlouvy byl několikrát prodloužen dodatky ke smlouvě) 
a její platnost skončila ke dni 31.12.2006 marným uplynutím sjednané doby – 
lhůty k uzavření vlastní kupní smlouvy. Během roku 2007 společnost 
HARMONIE GROUP a.s. od svého záměru realizovat stavbu polyfunkčního 
domu na náměstí sama odstoupila a prostřednictví soudu požádala město o 
náhradu škody; věc skončila smírem. 
    Na základě rozhodnutí ZM ze dne 21. 6. 2008 byla ZM schválena a dne 29.6. 
2008 uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, se 
společností STOPRO-INVEST s.r.o. Praha 5. Touto smlouvou je město stále 
vázáno. Při případném nedodržení podmínek této platně uzavřené smlouvy 
vyplývají pro město smluvní sankce. 
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     Ing. arch. Tichý se zabýval architektonickým zhodnocením 3 vybraných 
návrhů (HARMONIE – GROUP a.s. v poslední, tj. snížené variantě DUR, Emity 
Group a.s. a STOPRO-INVEST s.r.o.) a rozvahou nad jejich možným zapojením 
do připravovaného projektu rehabilitace středu města. Záměr dostavět proluku na 
jižní straně náměstí 5. května se zrodil spolu s myšlenkou rehabilitovat střed 
Čelákovic a kromě celkové rekonstrukce městského parteru přilehlých ulic 
vtisknout novou podobu i vlastnímu náměstí. První urbanistické studie vznikly již 
v roce 2003, krátce nato vznikl i projekt pro územní rozhodnutí, regulace prostoru 
proluky, byla vypsána výzva na zájemce o koupi pozemků a výstavbu. Další 
téměř 3 roky se nesly ve znamení debat o podobě projektu. Po mnoha zasedáních 
komise rozvoje města, rady města, pracovní skupiny architektů a nakonec i 
zastupitelstva se původní záměr rozšířil a přetavil v myšlenku ponechat 
investorovi prostor na zvětšení zastavěných ploch výměnou za jeho finanční 
spoluúčast na plánované obnově městského centra. Na zájemci o koupi pozemků 
proluky bylo požadováno vytvořit životaschopný a kvalitní projekt, který by se 
bez ohledu na architekturu domu dobře zapojil do procesu rehabilitace a oživení 
náměstí. V řeči praktických hodnot to znamená řešit spolu s výstavbou 
problematiku parkování, zajistit odpovídající nebytové plochy pro komerční 
využití, ponechat parter celé proluky jako veřejně přístupný prostor se 
zachováním tradičních komunikačních tras, se zachováním propustnosti pozemku 
směrem do Sadů 17. listopadu a k areálu školy. Své představy předložila řada 
investorů i jejich architektů, komisemi prošlo téměř 20 návrhů od 6 
architektonických kanceláří, aby se ve výsledku do závěrečného posuzování 
dostaly návrhy tři, které se setkaly s největším zájmem. Prvním z nich je návrh 
investiční skupiny HARMONIE-GROUP a.s. a ateliéru DOMY. Druhým je 
zastavovací plán společnosti Emity Group a.s., v jejíchž službách se zpracování 
variantního řešení zhostil ateliér ALEŠ a nakonec leží na stole projekt seskupení 
STOPRO-INVEST s.r.o. - KLEMENT. Důležité je to, že projekt a jeho obrysy 
krystalizovaly postupně, myšlenky se objevovaly, uváděly do života a byly 
zavrhovány, hledala se hranice vytěžitelnosti území a integrity zástavby 
s koncepcí rozvoje města.  
     Stavební komise dne 4.6. 2007 posoudila zastavovací plány proluky náměstí 
společností Emity Group a.s., STOPRO-INVEST s.r.o., i dokumentaci 
HARMONIE-GROUP a.s. a jednoznačně na prvním místě doporučují řešení 
společnosti STOPRO-INVEST, s.r.o. viz zápis komise. Bylo vyžádáno 
stanovisko Ing. arch. Tichého, který také návrh společnosti STOPRO-INVEST 
s.r.o. staví na prvé místo a další dva posuzované návrhy společností Emity Group 
a.s. a HARMONIE-GROUP a.s. považuje za srovnatelné. 
     Předložené návrhy byly zcela odlišné v řešení celkové koncepce zástavby 
proluky i v navržených kapacitách. Zastupitelé se rozhodovali podle toho, kterou 
koncepci považovali pro město za lepší. Zásadně odlišné byly návrhy v řešení 
dopravy v klidu, tzn. parkování. Město preferuje provozní a stavební oddělení 
odlišného provozu veřejných a privátních stání, nejlépe se samostatnými vjezdy. 
Podzemní garáže pro více než 100 aut mají výrazně zvýšené nároky na požární 



 4

bezpečnost, odvětrání apod., a tudíž lze s jistotou předpokládat vyšší nejenom 
pořizovací, ale i provozní náklady.  
Větší počet bytů, nebytových ploch a garáží vždy vyvolá vyšší dopravní zatížení 
území a také snížení kvality bydlení a veřejného prostoru náměstí i přilehlé ulice 
Komenského se školami a školkou, záměrem města je naopak dopravu co nejvíce 
zklidnit. 
Za nepřijatelný ZM považuje zásah do přilehlého parku, protože park je v tomto 
místě důležitou izolační zelení a z faktického hlediska by navíc došlo ke 
znehodnocení  stromů v této lokalitě, zapsaných jako významný krajinný prvek.   
Zájemce STOPRO-INVEST s.r.o. se plně podřizuje koncepci úpravy náměstí a 
okolí zpracované Ing. arch. M. Tichým a nezasahuje zástavbou, parkovištěm a 
komunikacemi do plochy parku a pozemku školy. Plochy zeleně jsou 
významným urbanistickým prvkem města. Menší hustotu zástavby, větší plochy 
zeleně a veřejného prostoru považuje ZM za důležité. 
     Architektonické zhodnocení návrhů společností HARMONIE GROUP a.s., 
Emity Group a.s. a STOPRO-INVEST s.r.o. lze stručně shrnout do následujícího 
textu: 
HARMONIE GROUP a.s. představila moderní a silnou architekturu smělého 
návrhu i kompozice s výškovou dominantou v jihozápadním sektoru náměstí, 
která překračovala regulace dané územním plánem a v závěru více jak dvouletých 
jednáních o konečné podobě řešení byla nahrazena sníženou variantou. 
Zastavovací schéma bylo maximální.  
Společnost Emity Group a.s. představila kvalitní návrh, ale v praktickém 
důsledku upřednostnila maximální zastavěnost, což představuje velký objem 
zástavby, větší počet bytů, těsný kontakt se školním hřištěm a zásah do stávající 
zeleně. Ocenili jsme nejvyšší úroveň prezentace a zpracování podkladů i korektní 
lobbing. Velký počet parkovacích stání na náměstí, které chceme rehabilitovat 
jako klidové, považujeme za negativní faktor. Za nevhodné jsme označili 
propustnost pozemku i dopravní obslužnost, zejména polosoukromé plochy v 
parteru v kombinaci s manipulačními rampami podzemního parkoviště omezují 
propustnost pozemku zejména v diagonálních směrech.   
Společnost STOPRO-INVEST s.r.o. optimalizovala zástavbu proluky způsobem 
blížícím se původní regulaci. Obětovala výtěžnost projektu a vytvořila veřejná 
prostranství s parkovou úpravou na střeše garáží, pěšími komunikacemi a zelení 
na rostlém terénu na 59 % plochy řešeného území a na více jak 80 % plochy 
včetně komunikací a veřejného parkoviště. Zastavěná plocha nadzemními objekty 
činí pouze necelých 20 % řešeného území. Plní klíčové požadavky města i 
přímou vazbu na navrhovaný urbanismus náměstí. Ponechává výjezd 
z podzemního parkingu do ulice Komenského v původní pozici, tedy nepřetěžuje 
dopravou pěší a rozptylové plochy škol i školek, které naopak obohacuje parkem 
v jihozápadní části území. Potvrzuje diagonální tah mezi náměstím a ulicí 
Komenského i vytváří potenciál pro další řešení vazby školní hřiště, volné plochy 
a propojení do Sadů 17. listopadu.  
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ZM vzalo v úvahu i stanovisko přímého souseda - manželů Bohuslavových, kteří 
v žádném případě neodmítli návrh Emity Group a.s., ale jednoznačně se přiklonili 
k návrhu společnosti  STOPRO-INVEST s.r.o.  
     Samotná kupní cena vybraného zájemce STOPRO-INVEST s.r.o. 2.750,- 
Kč/m² je v místě a čase obvyklá, což je doloženo znaleckými posudky různých 
soudních znalců. Navíc je k této základní ceně nutno připočíst i investici 
kupujícího v hodnotě minimálně 8.350.000,- Kč do inženýrských sítí, 
komunikací, veřejného parkoviště, pěších komunikací, veřejné zeleně, veřejného 
osvětlení, mobiliář aj. – přepočteme-li tuto částku na m², činí kupní cena  5.962,- 
Kč/m². K tomu je třeba brát v úvahu i další závazky kupujícího týkající se 
výstavby polyfunkčního domu a možnost prodávajícího tuto výstavbu ovlivňovat 
a dozorovat. Společnost jako jediná ve smlouvě navrhla složení jistiny ve výši 
2.000.000,- Kč ještě před uzavřením kupní smlouvy. 
     Dále ZM při výběru kupujícího ocenilo mnohaletou zkušenost developera i 
ověřenou vazbu projektant – developerská firma – generální dodavatel stavby, 
což je předpokladem rychlé bezproblémové realizace výstavby na tomto 
exponovaném místě našeho města. V případě manželů Třešňákových se jednalo o 
fyzické osoby, společnost Emity Group s.r.o. v době podání nabídky a přihlášení 
k záměru ještě neexistovala, do obchodního rejstříku byla zapsána až 19.6.2007.  
 
ZÁVĚR: 
     Zastupitelstvo města po důkladném posouzení všech nabídek a variant řešení 
navržených jednotlivými zájemci o koupi předmětného pozemku, posouzení 
architektonického zhodnocení, ekonomických dopadů navrhovaného řešení, 
vzhledu celého komplexu, určení jeho využití i úpravu okolí, jakož i 
respektování regulačních podmínek města rozhodlo, že nejvíce koresponduje 
s představou o celkovém řešení centra Města Čelákovic a nejvýhodnější ve 
vztahu k zamýšlené zástavbě proluky náměstí je nabídka společnosti STOPRO-
INVEST s.r.o., Praha 5, která navrhla urbanisticky vhodnější zástavbu, více 
zeleně na rostlém terénu s pasáží do náměstí v ose radnice a požadovaným pěším 
tahem větším veřejným prostorem a parkem do ul. Komenského. Touto 
společností navržené kapacity bytových, nebytových a parkovacích jsou pro toto 
území nejvhodnější a nejvíce zohledňují charakter místa a dříve ZM 
odsouhlasenou koncepci řešení náměstí. ZM jednoznačně preferuje v oblasti 
náměstí volnější zástavbu, více zeleně a volného prostoru před množstvím 
zastavěné plochy (více bytové a nebytové plochy a garáží) a tím větší finanční 
výtěžností území. Kupní cena 2.750,- Kč/m² (resp. 5.962,- Kč/m²) je cenou 
v místě a čase obvyklou, je vyšší než cena stanovená soudním znalcem a byla 
jedním, nikoli jediným a rozhodujícím faktorem při rozhodování ZM,  
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ZM schvaluje : 
přijetí dotace zajištěné prostřednictvím  Města Brandýs n Labem – Stará Boleslav  
z prostředků Evropského sociálního fondu na základě Výzvy 22/2008 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (globální grant Podpora 
vzdělávání a procesů v sociálních službách),  
 
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o spolufinancování projektu „Mikroregion sociální pomoci Brandýsko“ 
mezi Městem Čelákovice a Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                                                                                                             starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 11. 12. 2008 
 
 
 
 
Návrhová komise : PhDr. Zdeňka Tichá, v.r. 
 
                               p. Petr Studnička, v.r. 
 
                               Ing. Stanislav Tangl , v.r.          
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